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 ادلعامالت يف استفادهتا ومدى النبوي احلوار من الدعوة فقو
Dawah reflections in the dialogues of the Holy Prophet (S.W.A) & 

its impacts in the Social Life  

 *طاىرصديق د.

ABSTRACT 

The article includes scientific material, about preaching lessons of 

Holy Prophet's (S.W.A) dialogues as Analytic derivative study (selected 

Ahadith from Bukhari and Muslim) to get to know how to handle The Holy 

Prophet (S.W.A) in different positions, -an orator, an imam a leader a 

husband a merchant, a president of state, a father a preacher, a teacher and 

other positions that appeared in the Ahadith of dialogue. 

The dialogues are divided in to two parts,The principles of Islam, and 

(ebadaat) including worship in all working sections, which are the rights of 

Allah, like Prayer, Zakat (charity), pilgrimage, Fasting etc. 

Relationship between two individuals or a group of public in the 

community which are very diverse may not be counted as in the field of 

politics, trade, media family, and all kinds of relationships with others, 

including Muslims and non-Muslims and fraternal relations and the hostile 

relations etc.This article includes Preaching lessons of dialogue of Holy 

Prophet (S.W.A) in the relationship between the two individuals, or a group 

of public in the community, buying, selling, family factors and so forth of 

meters .It is proved through research that the prophetic dialogues are full of  

lessons in the area of preaching, and it is possible to make use of dialogue in 

the age of  information technology and media to do the dialogues with other 

nations.The article about the preaching lessons has been completed in the 

light of Quran and Sunnah. It is proved through research that successful 

second person during dialogue is the one who asks, interviews and discusses 

to access right reward.  

The article concludes that dialogue is perhaps most effective method to 

ensure interfaith harmony, reduce hatred and misconceptions, and enhance 

mutual trust and cooperation between the nations and followers of religions 

Keywords: Muslim Nation, Dialogue, Understanding, Mutual Respect, 

Differences
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كالصالة كالسالـ على أشرؼ األنبياء كادلرسلُت كعلى آله كصحبه أمجعُت  احلمد  رب العادلُت
إف للدعوة اإلسالمية الراهنوكما احلية كادلثارة يف العصر  وعاتفإف موضوع فقه الدعوة من ادلوض !أما بعد

الندكات من أف أقيمت ذلا أساليب متنوعة، منها أسلوب احلوار. كقد ازدادت أمهية أسلوب احلوار 
ىف ك  ،أمهيتها البالةة يف التأثَت على األذهاف كالقلوب ننرر كال. مفاكضات ابلتاىل هو كسيلة للك كادلومترات 
 عودلة.اهتم به العلماء كالدعاة كرجاؿ اإلعالـ يف العصر ال ، كمن هنابتبادؿ األراء كاألفرار إثبات احلق

كقد قاـ بعض ادلثقفُت ابالهتماـ مبوضوع فقه الدعوة من األحادنث كاآلاثر كالسَتة النبونة، 
 یالدعوة من نواحالقصص القرآنية، كاجلدنر ابلذكر أف العلماء كالباحثُت ألفوا كتبان كْتواثن حوؿ فقه ك 

الدنن اإلسالمي احلنيف دنن كامل كنظاـ شامل جلميع شؤكف احلياة الفردنة كاالجتماعية من شىت.إف 
نواجها الفرد يف حياته  یإف كلمة"ادلعامالت" تسخدـ لألمور كالشؤكف التالعقيدة كالعبادات كادلعامالت.ف

ل البيع كالشراء كالزكاج كاإلعارة كالتعليم لقضائها مع األفراد اآلخرنن بصفة فردنة أك اجتماعية، مث
كالتدرنس كما إىل ذلك من األمور كالشؤكف الفردنة كاالجتماعية.كهي كلمة نستخدمها الفقهاء كنضعوهنا 
مع العبادات، أم العبادات كادلعامالت، كالعبادات كالصالة الصـو كالزكاة كاحلج، كاألمور اليت تتعلق 

عامالت، فهي األمور اليت تدكر بُت األفراد، يف هذ  احلياة الدنيا. قاؿ بذات البارئ تعاىل، أما ادل
، كىأىٍصلي اٍلعىادىاًت رىاًجعىةه ًإىلى حيقيوًؽ اٍلًعبىادً  كتعلمنا السَتة  .(1)الشاطيب:" كىأىٍصلي اٍلًعبىادىاًت رىاًجعىةه ًإىلى حىقًٌ اَّللًه

النبونة كاألحادنث أمهية ادلعامالت بُت أفراد اجملتمع كأثرها على البشرنة كثواهبا كعقاهبا،كما إف العبادات 
حقوؽ العباد يف كمن أجل أمهية  ذلا عالقة كطيدة ْتقوؽ هللا كأما ادلعامالت فهي تتعلق ْتقوؽ العباد،

ة منها. فعلى نالدركس الدعو ادلعامالت الستخالص لنبوم يف كما نتعلق هبا مت اختيار احلوار اادلعامالت 
يف العالقة بُت األفراد كالسياسة   أسلوب احلياة كفق الشرنعة اإلسالمية مبينا منهج النبومالداعية أف نبُت 

 فإف البحث هنا ندكر حوؿ موضوع فقه الدعوة من حوارات النيب كاالجتماع كما إىل ذلك من األمور.
 . الصحيحُت يف ادلعامالت من النماذج من األحادنث اليت تشمل على احلوار مع ذكر بعض
 الفقو لغة: 

العلم ابلشيء كالفهم لػه، كالفننػة، كبلػب علػى علػم الػدنن لسػيادته، كشػرفه، كفضػله علػى سػائر 
 .(2)كيت فالف فقها يف الدنن: أم فهما فيه كالفقه يف األصل: الفهم، نقاؿ: أ .أنواع العلم

منهػا علػى سػبيل ادلثػاؿ:  ،كما إف القرآف كرمي جاء ابستخداـ كلمة الفقه مػع عػدة االشػتقاقات 
ََ َو يَنْفَقُ ننننننو َ ﴿ نَنننننناِفِق ُِ ََ ُبننننننَعْفُق َمننننننا ِمَنْفَقننننننُو َ  ِنننننن ًا ِ ُننننننا  َنُقننننننو ُ ﴿(1) ﴾َوَلِكننننننُن اْل لِفَنتَنَفُقُ ننننننوا يف ﴿(2)﴾قَنننننناُلوا 

____________________ 
 ُِّ/ُ ، قُُْٕادلوافقات، مرتبة دار ابن عفاف، النبعة: النبعة األكىل  ،إبراهيم بن موسى بن دمحم ،الشاطىب (ُ)
 ُِٕ/ْ بَتكت،النبعة األكىل ، ،لساف العرب، دار صادر  ،ابن منظور،دمحم بن مرـر األفرنقي  (ِ)
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ُ  ْ َوَلِكنننْن َو  َنْفَقُ نننوَ  ﴿(3)﴾الننندِّينِ  َُ ٍسػػػًر، (4) ﴾َ ْسنننِبف :فىًقػػػهى الرجػػػلي اًبٍلرى م،كفػىقيػػػهى نػىٍفقىهي ًفٍقهػػػان ًإذىا فىًهػػػم كعىلً نػيقىاؿي
 (5) ًإذىا صىارى فىًقيهان عىاًلمنااًبلضهمًٌ نػىٍفقيهي:

 :الفقو اصطالحا
 لقد عرفه العلماء بعدة التعرنفات منها:

التفصػػيلية كاألحرػػاـ الشػػرعية مػػاال  هػػو العلػػم ابألحرػػاـ الشػػرعية العمليػػة ادلرتسػػب مػػن أدلتهػػا"
تػػػػػدرؾ لػػػػػوال خنػػػػػاب الشػػػػػارع كيف التوضػػػػػي  كالفقػػػػػه معرفػػػػػة الػػػػػنفس ماذلػػػػػا كمػػػػػا عليهػػػػػا كنػػػػػزاد عمػػػػػال ليخػػػػػرج 

 .(6) "االعتقادايت كالوجدانيات فيخرج الرالـ كالتصوؼ كمن مل نزد أراد الشموؿ

بػػػه احلرػػػم كهػػػو علػػػم كهػػػو اإلصػػػابة كالوقػػػوؼ علػػػى ادلعػػػٌت اخلفػػػي الػػػذم نتعلػػػق ك نعػػػرؼ بقولػػػه: "
ألنػه ال  ؛مستنبط ابلػرأم كاالجتهػاد كاتػاج فيػه إىل النظػر كالتأمػل كذلػذا ال يػوز أف نسػمى هللا تعػاىل فقيهػا

 .(7)يئ" خيفى عليه ش

مفهػػػػـو أصػػػػوؿ الفقػػػػه كموضػػػػوعه كبانتػػػػه كمػػػػا منػػػػه كنقػػػػوؿ اآلمػػػػدم يف القاعػػػػدة األكىل يف  قيػػػػق 
الفهػػم مةػػانر للعلػػم إذ الفهػػم عبػػارة عػػن جػػودة الػػذهن مػػن جهػػة  اسػػتمداد :" كقيػػل: هػػو العلػػم ، كاألشػػبه أف

هتيئتػػه القتنػػاص كػػل مػػا نػػرد عليػػه مػػن ادلنالػػب، كإف مل نرػػن ادلتصػػف بػػه عادلػػا كالعػػامي الفنن.كأمػػا العلػػم 
فسيأيت  قيقه عن قرنب، كعلى هذا فرل عامل فهم كلػيس كػل فهػم عادلػا.... كيف عػرؼ متشػرعُت : الفقػه 

 .(8) ؿ.الاصل ّتملة من األحراـ الشرعية الفركعية ابلنظر كاالستدسلصوص ابلعلم احل
 
 

________________________________________ 
 ٕ: اآلنة ،سورة ادلنافقوف (ُ)
 ُٗ: اآلنة، سورة هود (ِ)
  ُِِ: اآلنة،  سورة التوبة (ّ)
 ْْ: اآلنة ،سورة اإلسراء (ْ)
 ْٓٔ/ّ ، هػُّٗٗبَتكت،  ،ابن األثَت،رلد الدنن ابن األثَت،النهانة يف برنب احلدنث كاألثر،ادلرتبة العلمية  (ٓ)
 ُّْ/ُ:التعرنفات الفقهية،دار النشر،الصدؼ الربكىت،ادلفيت دمحم عميم اإلحساف اجملددل، (ٔ)
 دار الرتاب العريب ،إبراهيم األبيارم هػ  قيقَُْٓالتعرنفات، النبعة األكىل ،  دمحم بن علي،علي بن  اجلرجاين، (ٕ)

 ُِّ/ُبَتكت ،
: عبد الرزاؽ عفيفي لتحقيق، القاعدة األكىل،اإلحراـ يف أصوؿ األحراـا ،أبو احلسن سيد الدنن علي ،اآلمدم  (ٖ)

 ٔ/ُ، لبناف،ادلرتب اإلسالمي، بَتكت ،
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 الدعوة لغة:
 :، منهاذلا ًعدهةي معاين

 .(1)كدىعا الرهجيلي دىٍعوان: اندىا ي كصاحى ًبهً  النًٌداءي، مثاؿ: دىعىٍوتي الرجلى، أٍم: اندنته -ُ
 احلىثُّ على قىٍصًد شيءو ما، مثاؿ: دعوتي إىل إفنارو. -ِ
ـٍ ابطػالن، مثػاؿالدعوةي  -ّ َوََ قَننْوِِ َمنا ِ  َدْدُعنوُ ْ   :﴿إىل أٍمرو نيػرادي ًإثباتيػهي أكالػدًٌفاعي عٍنػهي سػواءن أكػافى حىقهػان أ

 .(2) ﴾ِإََل الُنَجاِة َوَ ْدُعوَِمِِن ِإََل الُنارِ 
ء نتض  من هذ   ادلعاين اللةونة أف كلمة الدعوة  مل معاين عدنػدة يف اللةػة، منهػا إمالػة الشػي

إىل شخص بصوت ككالـ، كالدعوة إىل الوليمة أك النعاـ، كالنداء بصوت أك آبلة مرربة كاحلٌث على قصد 
ألف  ؛الشػػيء كهنػػاؾ معػػاف أخػػرل، منهػػا النلػػب، كالتمٍت.كالػػذم نعنينػػا مػػن هػػذ  ادلعػػاين اللةونػػة هػػو احلػػثٌ 

 الداعية اٌث ادلدعونن على الفررة اليت نرندها، كالدًٌنن الذم ندعو إليه.
 أما كلمة الدعوة يف االصنالح فتنلق كنيقصد هبا معنياف:

 نشر اإلسالـ بُت الناس. - ِاإلسالـ.  - ُ
تػدؿ أما ادلعٌت األكؿ أال فهو اإلسالـ كالدنن احلنيف ، عرؼ العلماء العدند من التعرنفات الػيت 

: الػػػدعوة هػػػي " النظػػػاـ العػػػاـ ، (3)علػػػى هػػػذا ادلعػػػٌت ابلػػػدؽ كالشػػػموؿ، فيقػػػوؿ الػػػدكتور أ ػػػد أ ػػػد بلػػػوش
من ربه، كأمر  بتبليةها إىل  كالقانوف الشامل ألمور احلياة ، كمناهج السلوؾ لإلنساف ، اليت جاء هبا دمحم 

 .(4)"الناس، كما نًتتب على ذلك من ثواب أك عقاب يف اآلخرة
أكرد العلماء التعرنفات العدندة للدعوة كنراد هبا"اإلسالـ" "كالدنن احلنيف" ّتميع مقتضياته لقد 

كأمػػا ادلوضػػوع الػػذم نػػدكر البحػػث حولػػه فهػػو نقتضػػي ادلفهػػـو الثػػاين كهػػو نشػػر اإلسػػالـ كإبػػالغ تعليماتػػه، 
رػػر كمػػا إىل ذلػػك. كإف الػػدعوة إذان نشػػر اإلسػػالـ كتبليػػا األخػػالؽ احلسػػنة كاألمػػر ابدلعػػركؼ كالنهػػي عػػن ادلن

 اآلايت القرآنية الرثَتة كاألحادنث النبونة العدندة تدؿ على هذا ادلعٌت.
 زت على هذا ادلعٌت للدعوة منها:ككمن بعض التعرنفات اليت ر 

____________________ 
 ُٓ/ّ،دار اذلدانة ،الزبيدم،زلٌمد بن زلٌمد بن عبد الرزٌاؽ احلسيٍت،اتج العركس من جواهر القاموس، ابب دعو (ُ)
 ُْ:اآلنة ،سورة الةافر (ِ)
عميدا للرلية  ككاف برلية الدعوة ّتامعة األزهر الشرنف،اهو دكتور عامل ابحث داعية كاتب مصرم، عُت عميد (ّ)

احتل مناصب كبَتة يف  يف أتليف الرتب القيمة، كالبحوث كادلقاالت العلمية كما الشرنعة هناؾ. له إسهاـ كبَت
 راجع : موقع الدكتور أ د أ د بلوش على الشبرة العنربوتية ،اجملتمع ادلصرم

 ُِ:ص ـُٕٖٗدار الرتاب اللبناين، بَتكت،  ،الدكتور أ د أ د بلوش، الدعوة اإلسالمية أصوذلا ككسائلها  (ْ)
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" إف الدعوة هي قياـ من له أهلية النص  كالتوجيه السدند من ادلسلمُت يف كل زماف كمراف  -ُ
 .(1)اعتقادنا كمنهجنا، ك ذنرهم من بَت  بنرؽ سلصوصة"بًتبيب الناس يف اإلسالـ 

 .(2)" رلموعة القواعد كاألصوؿ اليت نتوصل هبا إىل تبليا اإلسالـ للناس كتعليمه كتنبيقه" -ِ
احلث على فعل اخلَت كاجتناب الشر كاألمر ابدلعركؼ كالنهي عن ادلنرر كالتحبيب " الدعوة هي: -ّ

 .(3)الرذنلة، كاتًٌباع احلق كنبذ الباطل"ابلفضيلة، كالتنفَت عن 
ندبة إلنقاذ  يدهم، أك مصلحة تنفعهم، كهي أنضا"صرؼ أنظار الناس كعقوذلم إىل عقيدة تف -ْ

 .(4)الناس من ضاللة كادكا نقعوف فيها، أك من مصيبة كادت  دؽ هبم"
 عل  فقو الدعوة:

عية معتمدة على دراسة فنوف الشرنعة هو علم نبحث يف كيفية الدعوة إىل هللا دعوة صحيحة كا  
ادلختلفة كعلـو أخرل كاإلدارة كعلم االجتماع كعلم النفس كبَتها ، كلذا فهو علم مهم ككاسع كشامل 

 .(ٓ) كدقيق
كهػػػػػو اسػػػػػتنباط، كفهػػػػػم اترنػػػػػأ الػػػػػدعوة، كأسػػػػػباهبا، كأركاهنػػػػػا، كأسػػػػػاليبها، ككسػػػػػائلها، كأهػػػػػدافها، "

الرتػاب، كالسػنة، كفهػم السػلف الصػاٌف، مييىرًٌػن الػدعاة إىل هللا تعػاىل كنتائجها، استنباطا كفهما علػى ضػوء 
مػػن عرضػػها أبحسػػن طرنقػػة، كأكثػػر مالءمػػة دلػػن توجػػه إلػػيهم الػػدعوة يف سلتلػػف بيئػػاهتم، كمتبػػانن ألسػػنتهم، 

 .(6)"كلةاهتم، كمتعدد أجناسهم
العلػم مباهيػة الػدعوة إىل  إف الفقه عبارة عػن العلػم كالفهػم كاإلدراؾ كادلعرفػة كنعػٍت فقػه الػدعوة هنػا

هللا كمػػا إنػػه العلػػم بقواعػػد كأحرػػاـ لتنبيقهػػا علػػى كاقػػع النػػاس يف حيػػاهتم الفردنػػة كاالجتماعيػػة، كمبوضػػوعها 
 .كبنرؽ كسب ذلك العلم

____________________ 
 ٖ ص: ، بو برر زكرل، الدعوة إىل اإلسالـ، مرتبة دار العركبة ، القاهرةالدكتور ا (ُ)
  ُٗ:ص ،هػ  ُُْٓالبيانوين،الدكتور دمحم أبو الفت ، ادلدخل إىل علم الدعوة، مؤسسة الرسالة، بَتكت،  (ِ)
كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد، مركز البحوث إبراهيم بن عبد هللا ادلنلق،التدرج يف دعوة النيب ، كزارة الشئوف اإلسالمية  (ّ)

 َِ/ُ، هػُُْٕكالدراسات اإلسالمية، النبعة: األكىل، 
 ُٕ،ص:هػ َُْٖ،ّمرتبة كهبة،القاهرة ،ط: ، اآللورم،آدـ عبد هللا،اترنأ الدعوة إىل هللا بُت األمس كاليـو (ْ)
ٍعوىًة ، ماليزاي هبانج ، دار ادلعمور،ط: (ٓ)  ٓ/ُ:ص ،هػ َُّْ،ُعلي بن اننف الشحود ،اخليالصىةي،يف ًفٍقًه الده
 ُٖ/  ُ، ـ َُِٓادلرتبة الشاملةالدكتور علي عبد احلليم زلمود،فقه الدعوة إىل هللا:  (ٔ)
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احلواري لةةن : ذكر أهل اللةة عدة معاف لرلمة احلوار نرل الفػَتكزآابدم يف القػاموس :معىن احلوار
 .(1)نقصافايط أبف احلور، 

كهو الرجوع ، قاؿ ابن (3) أم النقص بعد الزايدة (2)جاء يف احلدنث الشرنف "احلور بعد الرور"
يحػػاكىرىةي مراجعػػة ادلننػػق كالرػػالـ يف ادلخاطبػػة كقػػد 

منظػػورو : " ... كهػػم نػىتىحػػاكىريكف أىم نًتاجعػػوف الرػػالـ. كادل
ىٍحوىرىًة ... 

يشاكىرىة كادل
ىشيورىًة من ادل

يحاكىرًة مصدر كادل
ىحيورىةي من ادل

 (4)"حاكر  كادل

"كقاؿ رابب األصفهاين: " ااكرةي كاحًلوى  : ادلراٌدةي يف الرالـ ، كمنه التحاكري اري
(5). 

أما كلمة احلوار فهي ما كردت يف القرآف الررمي إال أف مشتقاهتا قد استخدمت يف بعض اآلايت 
 .(6)﴾ فَنَقاَ  ِلَصاِحِبِو َوُىَو ُُيَاِورُُه َدََن َدْ  َنُر ِمنَك َماوً َوَدَعزُّ ِمَنَفراً  ﴿ على سبيل ادلثاؿ قاؿ تعاىل:

 :احلوار اصطالحا
اللةونػػة كاالصػػنالحية للحػػوار كإفػػا إضػػافة ادلفهػػـو لتيسػػَت  بػػُت ادلعػػاى للػػيس هنػػاؾ فػػرؽ جػػوهر 

التفػػيهم للقػػارئ مػػع مراعػػاة كلمػػة احلػػوار كفػػن مػػن فنػػوف الػػدعوة كاإلعػػالـ كهػػو مراجعػػة الرػػالـ بػػُت طػػرفُت 
لتقرنػب كجهػات النظػر كالنرػوف بػُت  سلتلفػُت، مػع تقػدمي احلجػج كالرباهػُت إلقنػاع أحػدمها بػرأم اآلخػر، أك

النػػرفُت مػػا نػػدؿ علػػى اجلػػداؿ كاخلصػػومة.أف نتنػػاكؿ احلػػدنث طرفػػاف أك أكثػػر عػػن طرنػػق السػػؤاؿ كاجلػػواب، 
بشرط كحػدة ادلوضػوع أك اذلػدؼ، فيتبػادالف النقػاش حػوؿ أمػر معػُت، كقػد نصػالف إىل نتيجػة كقػد ال نقنػع 

 .(7) لنفسه موقفا أيخذ العربة كنرٌوف أحدمها اآلخر كلرن السامع
 دمهفة احلوار يف احلديث الشريف

كبػػُت ادلخلػػوؽ مػػن  بػػُت النػػيب  دارتالتػػارنأ مليئػػة ابحلػػوار الػػيت ك إف كتػػب األحادنػػث كالسػػَتة 
كاخلػدـ كالصػةار كالوفػود كادللػوؾ كمػا  -أمهػات ادلػؤمنُت-األصحاب كاألعداء كالرفػار كاألعػراب كالزكجػات

____________________ 
، ط،لبناف  ،الفَتكز آابدم، رلد الدنن أبو طاهر القاموس ايط، مؤسسة الرسالة للنباعة كالنشر كالتوزنع، بَتكت  (ُ)

 َّٖ/ُمادة حور: هػ.ُِْٔ
  ،: شعيب األرنؤكطلتحقيقا َُِٖٕمسند عبد هللا بن سرجس: ، رقم احلدنث: ادلسند، الشيباين، أ د بن حنبل (ِ)

 ّٕٔ/ّْ،هػ  ُُِْالنبعة األكىل،  الرسالةمؤسسة  عادؿ مرشد، كآخركف
 َِٖ/ُ،الفيومي، أ د بن دمحم ادلقرم، ادلصباح ادلنَت، دراسة ك  قيق نوسف الشيأ دمحم، ادلرتبة العصرنة (ّ)
 ِِٓ/ ُّ ، لساف العرب ابن منظور،دمحم بن مرـر األفرنقي ادلصرم (ْ)
رابب األصفهاين،أبو القاسم احلسُت،ادلفردات يف برنب القرآف،دار القلم، الدار الشامية  دمشق بَتكت، النبعة:  (ٓ)

 ِِٔص: ،هػ ُُِْاألكىل  
 ّْ: اآلنة ، سورة الرهف (ٔ)
 َِٔ: ، صـُٓٗٗالنحالكم، عبدالر ن ،أصوؿ الًتبية اإلسالمية كأساليبها،النبعة الثانية،دار الفرر،  (ٕ)



 179 فقو الدعوة من احلوار النبوي ومدى استفادهتا يف ادلعامالت 

الناس  إىل ذلك، كما صلد رلموعة كبَتة من األحادنث تشمل على األجوبة كاألسئلة خاطب فيها النيب 
أصػناؼ قاـ ابحلػوار مػع مجيػع  كأجابو  فيها، كسأذلم مث أجاهبم صلد يف السنة ادلنهرة أبف الرسوؿ الررمي 

  ادلدعونن من مسلمهم ككافرهم، صدنقهم كعدكهم.
 :لنبوي ففِا يتعلق ابدلعامالتفقو الدعوة من احلوار ا

ا الفػرد يف حياتػه لقضػائها مػع األفػراد هػإف كلمة"ادلعامالت" تسخدـ لألمور كالشؤكف الػيت نواجه
اآلخرنن بصفة فردنة أك اجتماعية، مثل البيع كالشراء كالزكاج كاإلعارة كالتعلػيم كالتػدرنس كمػا إىل ذلػك مػن 

لمة نستخدمها الفقهاء كنضػعوهنا مػع العبػادات، أم العبػادات األمور كالشؤكف الفردنة كاالجتماعية.كهي ك
الصػػػـو كالزكػػػاة كاحلػػػج، كاألمػػػور الػػػيت تتعلػػػق بػػػذات البػػػارئ تعػػػاىل، أمػػػا ك كادلعػػػامالت، كالعبػػػادات كالصػػػالة 

كأصل العبادات راجعة  ادلعامالت، فهي األمور اليت تدكر بُت األفراد، يف هذ  احلياة الدنيا. قاؿ الشاطيب:"
نقوؿ ابن عابدنن: "كابدلعامالت ما كاف ادلقصود .(1)إىل حق هللا، كأصل العادات راجعة إىل حقوؽ العباد"ً 

 .(2)منها األصل قضاء مصاٌف العباد كالبيع كالرفالة كاحلوالة كضلوها"
ت اصػلة للراحػة "شرع جللب بقاء اإلنسػاف كػاإلذف يف ادلباحػاأما عند ادلالرية فادلعامالت هي:

أمػػا الشػػافعية فيقػػوؿ العالمػػة  ػػس الػػدنن الةػػزم يف  (3)مػػن النعػػاـ كاللبػػاس كادلسػػرن كالػػوطء كشػػبه ذلػػك."
فادلراد (4)"كدلا فرغ ادلصنف من معاملة اخلالق، كهي العبادات أخذ يف معاملة اخلالئق"شرح ألفاظ التقرنب:

اخلالئػػق فيمػػا بيػػنهم تعتػػرب تنظػػيم فػػادلراد عنػػدهم أف أحرػػاـ الشػػرنعة  فيمػػا نتعلػػق بتنظػػيم شػػؤكف (4)"اخلالئػػق
معػػامالت النػػاس، أمػػا احلنابلػػة فقػػد قسػػموا الفقػػه إىل قسػػمُت العبػػادات كادلعػػامالت كقػػد بػػوب دمحم بػػن دمحم 

يف شرح زاد ادلستقنع بػ: "تقسيم الفقه ككجه تقدمي فقه العبادات علػى فقػه ادلعػامالت" (5)ادلختار الشنقيني

____________________ 
 ُِّ/ُ، ادلوافقات (ُ)
 ََٓ/ْ، قُُِْ ،ِط، بَتكت، دار الفرر :رد اتار على الدر ادلختار ،ابن عابدنن، دمحم أمُت بن عمر  (ِ)
مرتبة الرليات ،تبصرة احلراـ يف أصوؿ األقضية كمناهج األحراـ ،إبراهيم بن علي اليعمرم  ابن فرحوف، (ّ)

 ُّٖ/ِ،هػَُْٔالنبعة األكىل، ،األزهرنة
دار ابن حـز للنباعة كالنشر  ،فت  القرنب اجمليب يف شرح ألفاظ التقرنب ،دمحم بن قاسم  ، س الدنن الةزم (ْ)

 ُِٔ/ُ،ق ُِْٓالنبعة: األكىل، ، لبناف ،كالتوزنع، بَتكت
ابحلرمُت  كادلدرس هيئة كبار العلماء السعودنة عضو زلٌمد ادلختار الشنقيني دمحم بنهو الدكتور أبو عبد هللا  (ٓ)

يف البينة يف رسالة الدكتورا ،القدح  من أهم مؤلفاته: أحراـ اجلراحة النبية كاآلاثر ادلًتتبة عليها ،الشرنفُت
اقتباسات من بعض دركس الشيأ كزلاضراته،  رسالة ادلاجستَت ،معامل تربونة لناليب أسٌت الوالايت الشرعية القضاء

، انظر: موقع هيئة كبار العلماء كاللجنة شرح بَت مرتمل ، كشرح زاد ادلستقنع يف اختصار ادلقنع كشرح لبلوغ ادلراـ
 العربية السعودنةالدائمة للبحث كاإلفتاء ابدلملرة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%86
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ؾ معامالت تتعلق ابدلاؿ، كهناؾ معامالت تتعلق ابلنراح كالزكاج، كهناؾ كقاؿ فيها:" كأما ادلعامالت فهنا
معامالت تتعلق ابجلنانة كاالعتداء على ادلاؿ، أك على العرض، أك على النفس كاألطراؼ كمعامالت تتعلق 

 .(1)بريفية الفصل بُت الناس من القضاء كالشهادات كاإلقرار كضلو ذلك"
ادلقصود من ادلعػامالت  قيػق مصػلحة مػن مصػاٌف دنيونػة، أك نتض  من االستعراض السابق أف 

تنظيم عالقة بُت أفراد اجملتمع.كلرن العبادة ال تص  إال ابلنية اخلالصة كأف تروف لوجه هللا، أما ادلعامالت 
فتصػػ  بػػدكف النيػػة كػػرد األمانػػة كإرشػػاد النرنػػق، كالنظافػػة كالنهػػارة كمػػا إىل ذلػػك، كابلنيػػة تصػػب  ادلعػػامالت 

 ب عليها اإلنساف.نثا
ت تدكر حوؿ األمور الفردنة كادلعامالت الشخصية كاحلوارات األخرل تدكر اإف هناؾ حوار 

ادلقصود منها مصاٌف العباد كاخلالئق لتنظيم شؤكهنم : ادلعامالت االجتماعيةحوؿ ادلعامالت االجتماعية، ف
من الصحيحُت اليت تتعلق  فيتسخلص الدركس الدعونة من احلوارات ادلختارةاخلاصة فيما بينهم 

 ابدلعامالت مع ذكر النماذج من األحادنث ادلختارة.
 ننسى كنةضب، كاالهتماـ ابحلاجات، كادلعامالت مع األعداء بياف مرانة ادلرأة يف اجملتمع، كأف النيب 

 دحاديث الدراسة
ُ-  َْ َِ دٍَِ طَالِنننٍق  قَالَننن ٍْ  ِْنننن َُ ِإََل َرُسنننوِ  ِ  : ))عنننن دُِِّ َىننناِِ َِ اْلَفنننْتِو فَنَوَهْد ُنننُو يَنْغَتِسنننُ    َذَىْبننن َعنننا

َُ دَ  ٍْ  ِْنن ُِّ َىناِِ : َدََن ُد َُ َُ َعَلْفِو؛ فَنَقاَ : َمنْن ىنِهِه فَنُقْلن ِْ َْ  َفَسُل ُة ا ْننَنُتُو َ ْستُنُرُه  قَاَل َِ ٍ طَالِنٍق؛ َوفَاِط
ننا فَننن ُِ ٍْ فَنَل ًفننا يف ٍَنننْوٍ  َواِحننٍد  فَنَقنناَ : َمْرَحبًننا ِ ُِِّ َىنناِِ ُِ َِ َفَصننُلَ َرَنناِاَ رََ َعنناٍت  ُمْلَت رََغ ِمننْن ُسْسننِلِو  قَننا

ننرَ  ننل دِمُننُو قَا ِننٌ  رَُهننالً قَننْد َدَهْر ُننُو  فُنناَلَ   ْننَن ُىبَنفنْ ََ َرُسننوَ  ِ  َزَعننَ  ا ْننُن دُمِّ  َُ ننا اِْمَصننَرَ  قُنْلنن ُِ َة؛ فَنَقنناَ  فَنَل
ًَُ: َقْد َدَهْرَنَ َرُسوُ  ِ   ُُ  ََ : َوَذا ٍْ ُِّ َىاِِ َْ ُد ٍْ  قَاَل ُِ َىاِِ ََ ُد  . (2)(( َمْن َدَهْرِت 

ٌْ قَناَ : َوَمنا  عن َعْبِد ِ  ْ ِن َمْسُعودٍ   -ِ ََ َرُسوَ  ِ  َدَحَدَث يف الُصاَلِة َبنْل ا َسُلَ  ِقفَ  َلُو  ُِ قَاَ : فَنَل
ِ  ُ ُ َسننُلَ  فَنلَ  َْ لَننَة َوَسننَجَد َسننْجَد َن ََ َ ننَها وََ ننَها فَن َنننىَن رِْهَلْفننِو َواْسننتَنْقَبَ  اْلِقبنْ ََ قَنناُلوا: َصننُلْف بَننَ  َذا ننا َدقنْ ُِ

َنا ِ َوْهِ وِ  نَعَلفنْ َِ ٌْ لَنَنُبْأُ ُكْ   ِِو  َولِكْن ِإَُّنَا َدََن َ َشٌر ِمن ْنُلُكْ  دَِْمسنَ َ  ا   قَاَ : ِإِمُُو َلْو َحَدَث يف الُصاَلِة َبْل
ُر الُصَواَ  فَنْلُفِتُ  َعَلفْ  َُ َُ َفهَ ُِّروِا  َوِإَذا َبُك َدَحدُُ ْ  يف َصالَ ِِو فَنْلفَنَت     ُُ لِفَسلِّ ْ  ِو  َنْنَسْوَ   فَِإَذا َِمِسف

____________________ 
 ٗ/ُ، َُِْالشنقيني، دمحم بن دمحم ادلختار، شرح زاد ادلستقنع، نقالن عن ادلرتبة الشاملة، عاـ: (ُ)
 صحي  ،ّٕٓالبخارم، اجلامع الصحي ، كتاب الصالة، ابب الصالة يف الثوب الواحد ملتحفنا به، رقم احلدنث:  (ِ)

 ّّٔكضلو ، رقم احلدنث: كتاب احليض، ابب تسًت ادلةتسل بثوب  مسلم،
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ِ  ُ ُ َيْسُجدْ  َْ  .(1)َسْجَد َن
َْ َصنناَلُة َرُسننوِ  ِ    -ّ َة  ْننِن َعْبننِد الننُرْهِن  دِمُننُو َسننَأَ  َعاِكَشننَة   ْفننَف َ اِمَنن َِ يف َرَمَضننناَ   َعننْن دٍَِ َسننَل

: َمننا َ نناَ  َرُسننوُ  ِ   َْ يَزِيننُد يف َرَمَضنناَ  َووَ يف سَننْ ِِه َعلَننَ ِإْحننَدى َعْشننَرَة رَْ َعننًة  ُيَصننلِّل َدْر َنًعننا  فَنَقالَن
ل ٍَنناَلً  فَننالَ َ َسننْ  َعننْن ُحْسننِنِ ُن َوطُننوذلُِِن  ُ ُ ُيَصننلِّل َدْر َنًعننا فَننالَ َ َسننْ  َعننْن ُحْسننِنِ ُن َوطُننوذلُِِن  ُ ُ ُيَصننلِّ 

َْ َعاِكَشننُة: فَنُقْلنن ُِ قَالَنن ننَِنُ  َنَناَمنناِ  َووَ يَننَننا ََ َعاِكَشننُة ِإُ  َعفنْ ُِ قَنْبننَ  َدْ   ُننو َِر فَنَقنناَ :  ََ َرُسننوَ  ِ  دَ َننَننا  َُ
 .(2)قَنْلِب 

ا فَنَتَو  ُ َعَلَ َرُسوِلِو  عن دٍَِ ُىَريْنَرَة   -ٓ ُِ نَد  َ َودٍَْننىَن َعَلْفنِو  ُ ُ قَاَ : َل ِِ َُ َِ يف النُناِس َف َمُكنَة  قَنا
ََ فَِإِمُنَ نا وَ  َِن َُّ  َحندٍ  نْنِمِن ُِ َ نا َرُسنوَلُو َواْل ََ َعَلفنْ  َ ناَ  قَنْبِلنل  قَاَ : ِإُ  َ  َحَبَس َعْن َمُكَة اْلِففَ   َوَسنُل

َْ ِ  َساَعًة ِمْن ِمَنَ نارٍ  َُْتَنلَنَ َبنوُْ َ ا  َوِإِمُنَ ا ُدِحُل   َوِإِمُنَ نا وَ  َِن َُّ  َحنٍد  َنْعنِدي  فَنالَ يُننَنُفنُر َصنْفُدَىا  َووَ 
َننْ ِ الُننَننَرْيِن: ِإُمننا َدْ  يُنْفننَدى وَ  ْنِشننٍد  َوَمننْن قُتِننَ  لَننُو قَِتفننٌ  فَنُ ننَو ِْ ُِ ِإُمننا َدْ  يُِقفننَد َووَ  َِنن ُّ َسنناِقطَتُنَ ا ِإوُ ِل

َََْعلُننُو ِلُقبُننوِرََن َو ُنُفو ِنَننا؛ فَنَقنناَ  َرُسننوُ  ِ  فَنَقنناَ  اْلَعبُنن َِ دَ ُننو اُس: ِإوُ اإِلْذِخننَر  فَننِإَُن  : ِإوُ اإِلْذِخننَر فَنَقننا
ََ َرُسوَ  ِ  فَنَقاَ  َرُسوُ  ِ   ِن؛ فَنَقاَ : اْ تُنُبوا ِ   َِ  .(3): اْ تُنُبواَ  ٍِ َباهٍ َباٍه  رَُهٌ  ِمْن َدْىِ  اْلَف

: َ اَ  َرُسوُ  ِ   -ٔ َْ َْ َووَ أَْ ِنفِ ُن قَناَ  ُسنْفَفاُ   عن َعاِكَشَة  قَاَل َر  َحَُّت َ اَ  يَنَرى دِمُنُو أَِْي النَِّسنا ُِ ُس
َِ َد ُ  ن ِْ ََ َعاِكَشنُة َدَعِل ِر ِإَذا َ ناَ  َ نَها فَنَقناَ :  ُْ ن   َ )َدَحُد رَِهاِ  الُسَنِد( َوىَها َدَبندُّ َمنا َيُكنوُ  ِمنَن السِّ

ننا اْسننتَنْفتَنفنْ  َِ تَنناِا ِفف ُتُو ِففننِو َدَِنِا رَُهنناَلِ  فَنَقَعننَد َدَحننُدمُهَا ِعْنننَد رَْدِسننل  َوا َخننُر ِعْنننَد رِْهلَننُل  فَنَقنناَ  قَننْد َدفنْ
ُهنٌ  اُلِهي ِعْنَد رَْدِسل ِلآلَخِر: َما اَبُ  الُرُهِ  قَاَ : َمْطبُنوٌ  قَناَ : َوَمنْن طَبُنُو قَناَ : لُبَنْفنُد ا ْنُن َدْعَصنَ   رَ 

ٍَ َوُمَشناَقٍة قَناَ : َودَيْنَن قَناَ : يف ُهنفِّ  ِمْن ُزرَْيٍق  َحِلففٌ  لِفَنُ نوَد  َ ناَ  ُمَناِفًقنا قَناَ : َوِفنفَ  قَناَ : يف ُمْشن
: فَأَ ََ النُنِبُّ  َْ ََ َرُعوَفٍة  يف  ِْئِر َذْرَواَ  قَاَل نُر  طَْلَعٍة ذََ ٍر َ ْ َرَهُو فَنَقناَ : ىنِهِه اْلِبئنْ َْ نَر َحنَُّت اْسنَت اْلِبئنْ

____________________ 
مسلم ،كتاب صحي  ، َُْاجلامع الصحي ، كتاب الصالة، ابب التوجه ضلو القبلة حيث كاف، رقم احلدنث:  (ُ)

 ِٕٓادلساجد كمواضع الصالة، ابب السهو يف الصالة كالسجود له، رقم احلدنث:

صحي  مسلم  ُُْٕابلليل يف رمضاف كبَت ، رقم احلدنث: اجلامع الصحي ، كتاب التهجد، ابب قياـ النيب (ِ)
يف الليل ك أف الوتر ركعة كأف الركعة صالة  ب صالة الليل كعدد ركعات النيب ،صالة ادلسافرنن كقصرها،اب

 ّٖٕرقم احلدنث: صحيحة 
،كتاب  صحي  مسلم، ِّْْاجلامع الصحي ، كتاب اللقنة، ابب كيف تعٌرؼ لقنة أهل مرة، رقم احلدنث: (ّ)

 ُّٓٓاحلج، ابب  رمي مرة كصيدها كخالها كشجرها كلقنتها، رقم احلدنث:
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: فنَ  الُنِ   َْ رَِج قَالَنن َْ َِ قَنناَ : فَاْسننُت َُْلَ ننا ُرُطوُس الُشننَفاِط ِْ  وَ نَأُ   ََْىننا ِمُنَقاَعننُة احْلِنُننا َُ ُدرِيتُنَ ننا وََ ننَأُ  َما ُقْلنن
ٍَِ  َعَلَ َدَحٍد ِمَن الُناِس َبرًّا  .(1)َدَفاَل  َدي   َنَنُشْرَت فَنَقاَ : َدَما َوِ  فَنَقْد َبَفاِا  َوَدْ َرُه َدْ  ُد

ا َصاََلَ َرُسوُ  ِ   -ٕ ُِ ِْ ْ ِن َعاِزٍ   قَاَ : َل ننَنُ ْ  ِ تَنااًب  َفَكتَنَق:  عن اْلبَنَرا َدْىَ  احْلَُدْيِبَفِة  َ َتَق َعِلنل   َنفنْ
ُِد  َرُسوُ  ِ   ََ َرُسنووً  َْ  ُُمَ نٌد َرُسنو  ِ   لَنْو ُ ْنن ُِ ُِْشرُِ وَ : وَ َ ْكُتْق ُُمَ ِمُنَقا ِْلنَك  فَنَقناَ   فَنَقاَ  اْل

اُه َرُسوُ  ِ   َُ َِ : اُْمُُو فَنَقاَ  َعِلل : َما َدََن اِبُلِهي َدُْمَاُه َف  َِفِدِه  َوَصناحَلَُ ْ  َعلَنَ َدْ  يَنْدُخَ  ُىنَو  ِلَعِللٍّ
اَلِح َفَسأَلُ  ٍِ  َووَ َيْدُخُلوَىا ِإوُ ِبُُلُباِ  السِّ َُ ا ُُو ٍَالٍَََة َد َُ ناَلِح فَنَقناَ : اْلِقنَراُ  ِاَنا َوَدْص وُه: َما ُهُلُباُ  السِّ

 .(2)ِففوِ 

 شلا نستخلص من دركس دعونة من احلوارات ادلذكورة أعال :
أقػر أبمهيػة أـ هػانئ يف اجملتمػع، كمػا  نتض  من احلوار األكؿ أمهية ادلرأة يف اجملتمػع، فػإف النػيب 

أقػػر أبجرهتػػا للعػػدك، كاجلػػدنر ابلػػذكر أف العلمػػاء اختلفػػوا يف أمػػاف ادلػػرأة. نقػػوؿ القاضػػي دمحم بػػن عبػػد هللا أبػػو 
ه نػػػرل إجػػارة ادلػػػرأة علػػى أشػػػهب، كذلػػك أنػػ ، كيف هػػذا رد برػػر ادلػػالري: " اختلػػػف العلمػػاء يف أمػػاف ادلػػػرأة

علػػى جػػواز  ا األميٌػػة قػػاؿ بعضػػهم هػذا دليػػليزهػػا اإلمػاـ، كجوزهػػا ابػػن القاسػػم. كأمػ أف يادلشػرؾ ال وػػوز، إال
ليه كحيًقنى دىميهي، كأهٌنػا ال فػرؽى بينهػا كبػُت الرهجيػل كمػن مث فػإف (ّ)"أىمىاًف ادلرأة، كأهٌنا إذا أىمهنىٍت مىٍن أىمهنىٍت حرـى قػىتػٍ

احلػوار كادلرادلػة مػع النسػاء القرنبػات كبنػت العػم،  احلوار الذم دار بينه كبُت أـ هانئ نػدؿ علػى أنػه ال مينػع
 إذا كاف احلوار كفق أحراـ الشرنعة.

 من فقه الدعوة يف احلوار الثاين كالثالث أف على الداعيػة أف نبػُت حقيقػة الػدنن كمرانػة النػيب 
كالشػػاهد فيعنيػػه حقػػه مػػن ادلرانػػة دكف إفػػراط كتفػػرنط، زلػػذران مػػن الةلػػو فيػػه كإخراجػػه مػػن صػػفات األلوهية،

َُ فَننهَ ُِّروِا  )) عليػػه ننا  َنْنَسننْوَ   فَننِإَذا َِمِسننف َِ كيف نفػػس الوقػػت كيف احلػػوار الثػػاين: ((ِإَُّنَننا َدََن َ َشننٌر ِمنن ْنُلُكْ  دَِْمسننَ َ 
علػػى الداعيػػة أف نتحلػػى ابلتواضػػع كاالعػػًتاؼ ، ك الداعيػػة ابلتنبيػػه خلنػػورة جفائػػه، عػػدـ تػػوقَت  كطاعتػػه ـنقػػو 

 .النفس فوؽ ادلشركعبقدر نفسه كعدـ رفع 

____________________ 
 ،السالـ،كتاب صحي  مسلم  ،ٕٓٔٓ ،رقم احلدنث:ابب هل نستخرج السحر،كتاب النباجلامع الصحي ، (ُ)

 ُِٖٗاحلدنث:رقم  ،ابب السحر
، ِٖٗٔ، رقم احلدنث:ابب كيف نرتب هذا ما صاٌف فالف بن فالف ،كتاب الصل اجلامع الصحي ،البخارم، (ِ)

 ُّٖٕاحلدنث:رقم  ،ابب صل  احلدنبية يف احلدنبية،اجلهاد كالسَت،كتاب صحي  مسلم 
النبعة: ، ب اإلسالميةر لار ال، دمالكموطأ يف شرح  ك لادلسا،القاضي دمحم بن عبد هللا أبو برر ، بن العريبا (ّ)

 ٖٗ/ّ،هػ  ُِْٖاألكىل، 
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احلػوار بػُت الصػحابة كالرسػوؿ  يعلمنػاف ،عػن مػا كقػع يف الصػالةالصحايب يف احلوار الثالث سأؿ ك 
مػػه، فهنػػا أفضػػل اخللػػق ابلتحقيػػق أف ادلػػتعلم كالنفػػل كاالبػػن كادلػػدعو قػػد نبػػُت خنػػأ الداعيػػة كنقوٌ  الرػػرمي 
 ه. بهه كنعيد صالته كميدح من نننسياننعًتؼ 

ة كمػا علػى ادلػدعو يػلنقػاط ادلهمػة حلفظهػا كاسػتفادهتا عنػد احلاجػة مػن صػفات الداععنانة كتابة ا
عليػػػه أف نسػػػأؿ كنركػػػػز علػػػى الةمػػػوض إلبرازهػػػػا، ك  ،نػػػدكر يف احلػػػػوار كإذا كجػػػد شػػػيئان بامضػػػػان  اأف نعػػػِت مػػػ

كما طلػػب ابػػن العبػػاس اسػػتثناء ،لةأتوضػػيحها، فيتضػػ  مػػن احلػػوار أف أاب شػػا  طلػػب كتابػػة أهػػم نقػػاظ ادلسػػ
 كترؾ اإلذخر لالستفادة. ذخر من أجل أشد حاجته ك ذكر احلاجة أنضان، فأقر النيب اإل

قد نتأثر الداعية أك شخصية عظيمة من اآلاثر السيئة من ادلرض كالسحر فعليه أف نعاًف نفسػه، 
 ألف الشػػر أييت ابلشػػر كقػػد نػػزداد الشػػر، فعنػػدما سػػألت ؛مػػا بػػه مػػن األذل كال نقػػـو بنشػػر الشػػر ؛كال خيفػػي
َدَما َوِ  فَنَقْد َبنَفاِا  َوَدْ نَرُه َدْ  دٍُِنَ  َعلَنَ َدَحنٍد ))قاؿ: كالشاهد يف احلوار السادس، عن نشر ،   عائشة 

  .((ِمَن الُناِس َبرًّا

مهمػػا   ال نقبػػل كال نتحمػػل أف نػنقص مرانػػة النػػيب أف علػى ادلسػػلم ادلخلػػص كادلػدعو ادلخلػػص 
: اُْمُنُو فَنَقناَ  َعِلنل : َمنا ))أف ميحو اسم النػيب مػن الرتػاب،  هنع هللا يضر كانت األكضاع لذا مل نقبل عليه  فَنَقناَ  ِلَعِلنلٍّ

كأنػػه أحػػب  احلمػػاس دلرانتػػه كشخصػػيتهك كذلػػك نػػدؿ علػػى أمهيػػة العقيػػدة، كحػػب النػػيب ((َدََن اِبلُننِهي َدُْمَنناهُ 
 .اخللق كأكالهم

 عناية الداعفة اراعاة دحوا  ادلدعوين وِمشاط  
الداعيػػػة النػػػاج  نراعػػػي أحػػػواؿ ادلػػػدعوعُت كنشػػػاطهم، كال ميلهػػػم ابلرػػػالـ يف الوقػػػت الػػػذم ال إف 

نقبلوف إليه، مث إف ادلدعو أحياانن نعاين إىل مرض من األمراض اجلسدنة أك نشعر ابجلوع كالعنش، أك نعاين 
كف أبحواؿ سلتلفة  مشاكل أخرل. فعلى الداعية أف نركز على حل تلك ادلشاكل كالظركؼ. إف ادلدعونن مير 

كل حاؿ تستدعى من الدعوة ما نناسبها، فإف حالة احلرب تستدىعي من الًتكيز على موضوعات معينة ما 
ال نستدعيه حاؿ السلم، كما أف حاؿ األمن كالربد تستدعي التذكَت ابلػنعم كاألمػر ابلشػرر كالتحػذنر مػن  

, فال ميلهم كال نقننهم كالادثهم حاؿ انصراؼ كفراف النعم، فينبةي للداعية مراعاة أحواؿ الناس كظركفهم
ا الػدعوة فػيهم أبلػا مػدل. إف مراعػاة حػاؿ ادلػدعو ضػركرة يػهم لتبلتقلوهبم .. كإفػا عليػه أف نةتػنم كقػت هتيئػ

تتوقف عليها صلاحات الداعية، كالفرؽ بُت الداعية كبَت  أف الداعية نتبع احلرمة كنراعي ادلدعو لعله نوافق 
كاف نعتٍت مبراعاة أحواؿ ادلدعونن،   إف النيب كمن ذهنه فهمان كمن عاطفته ميالن كاستجابة. من قلبه قبوالن 

 ككاف نعانش معهم ك نعرؼ ظركفهم، كال مشاكلهم، كخياطب كل كاحد حسب طبيعته. 
 
 



یملع و یقیقحت ہلجم

 

:       ۵)دلج:   (۲امشرہ

 
  184 

 :دحاديث الدراسة
ْغننَنِ   ))قَنناَ :  عننن َعِلننلٍّ   -1 َِ َْ ِ  َبنناِرٌ  ِمننْن َِمِصننفِب ِمننَن اْل ََ َرُسننوَ  ِ  َمننا  ..يَنننْوَِ  َننْدرٍ َ اِمَنن  : َُ فَنُقْلنن

ا  َو َنَقَر َخَواِصَرمُهَا َفطَِفَق َرُسنو  َِ تُنُ  َِ َُّ  َعَدا َهَْزُة َعَلَ ََنقَنَ ُ فََأَهُق َدْسِن َُ َ اْلفَنْوِِ َق يَنلُنوُِ  ُ  ِ  رَدَْي
ُرًة  َِ ا فَنَعَ  فَِإَذا َهَْزُة َقْد رََِ  ُُمْ َِ َناُه فَنَنَنَر َهَْزُة ِإََل َرُسنوِ  ِ  َهَْزَة ِفف ُ ُ َصنُعَد الُننَنَر  فَنَننَنَر ِإََل  َعفنْ

َهْنَزُة: َىنْ  دِمْننُتْ  ِإوُ رُْ َبِتِو   ُُ َصُعَد الُننَنَر  فَنَننَنَر ِإََل ُسنُر ِِو  ُ ُ َصنُعَد الُننَنَر  فَنَننَنَر ِإََل َوْهِ نِو؛ ُ ُ قَناَ  
َعلَننَ َعِقبَنْفننِو اْلَقْ َقننَرى َوَخَرْهنَننا  دِمُننُو قَننْد َرِننَ   فَنننَنَكَل َرُسننوُ  ِ   ٍِ فَنَعننَرَ  َرُسننوُ  ِ  َعِبفننٌد  َ 

 . (1)((َمَعوُ 
ُ ننْ  َوالنندُُّخوَ  َعلَننَ النَِّسنناْ فَنَقنناَ  رَُهننٌ  ِمننَن  :))قَننا َ  َدُ  َرُسننوَ  ِ   عننن ُعْقبَننَة  ْننِن َعنناِمرٍ   -2 َُ ِإ

ُو ادلَْوتُ  ِْ َو قَاَ : احَل ِْ ََ احْلَ ََ َرسوَ  ِ  َدفَنَردَْي  . (2)((ا َِْمَصاِر  
َْْت َرُسنننوَ  ِ  ))عنننن َصنننِفُفَة  َزْوِج النُنننِبِّ   -3 ْسنننِجِد  دِمُنَ نننا َهنننا َِ َمنننُر ...  َننننُزورُُه يف اْعِتَكاِفنننِو  يف اْل

ا َعلَنَ َرُسننوِ  ِ   َِ ننا النُننِبُّ  رَُهناَلِ  ِمننَن ا َِْمَصنناِر َفَسننُل ا  ِإَُّنَننا ِىننَل َصننِفُفُة   فَنَقنناَ  ذَلَُِ َِ َعلَنَ ِرْسننِلُك
ََ َرُسننوَ  ِ  وََ بُنننَر  اَ  ِ    َُ َُ ُحفَننلٍّ فَنَقنناَو: ُسننْب ننا فَنَقنناَ  النُننِبُّ  ِْننن َِ ُِ ِمننَن  َعَلْفِ  لُنن ِإُ  الُشننْفطَاَ  يَنبنْ

ًئا ا َبفنْ َِ َُ َدْ  يَنْقِهَ  يف قُنُلوِ ُك َِ الُدِِ  َوِإّاِ َخِشْف َل  .(3)((اإِلِْمَساِ  َمبنْ
ننِرو  ْننِن َعننْوٍ  ا َِْمَصنناِريِّ  -4 ِْ ِإُ  ))َوُىننَو َحِلفننٌف لِبَننِِن َعنناِمِر  ْننِن لُننَنيٍّ  وََ نناَ  َبننِ َد  َننْدرًا قَنناَ :   عننن َع

ْعنُتْ  َدُ  َداَب ُعبَنْفنَدةَ  َرُسوَ  ِ   َِِ َرْيِن َأِي َوقَاَ : َدظُننُُّك  قَنْد  ُْ  قَنْد  َنَعَث َداَب ُعبَنْفَدَة ْ َن اْْلَُراِح ِإََل اْلَب
ٍْ قَاُلوا:  َْ ِ َشْل ََ َرُسوَ  ِ  قَاَ : فَأَْ ِشروا َوَدمِّلوا َما َيُسرُُّ ْ  فَننَوِ  وَ اْلَفْقنَر َدْخشنَ َعلَنْفُكْ   َها َدَهْ  

ن َِ َْ َعلَنَ َمنْن َ ناَ  قَنبَلُكْ   فَنتَنَناَفُسنوَىا َ  نا ُ ِسنَط َِ ِمْنَفا َ  ََ َعلَنْفُكُ  الندُّ ا َولِكْن َدْخشنَ َعلَنْفُكْ  َدْ   ُنْبَسن
ُ  ْ  َنَناَفُسوَىا   ا َدْىَلَكتنْ َِ    .(4)((َو ُنْ ِلَكُكْ  َ 

____________________ 
ابب  رمي ،األشربة، كتاب صحي  مسلم  ،َُّٗ،رقم احلدنث: ابب فرض اخلمس،فرض اخلمساجلامع الصحي ، (ُ)

 ُٕٗٗاحلدنث:رقم ،اخلمر كبياف أهنا تروف من عصَت العنب كمن التمر كالبسر ك الزبيب،كبَتها شلا نسرر
، رقم احلدنث: ابب ال خيلوف رجل ابمرأة إال ذك زلـر كالدخوؿ على ادلةيبة ،كتاب النراحاجلامع الصحي ،   (ِ)

 ُِِٕاحلدنث:ابب  رمي اخللوة ابألجنبية كالدخوؿ عليها رقم  ،السالـ،كتاب صحي  مسلم ، ِِّٓ
صحي  ، َِّٓ، رقم احلدنث: ابب هل خيرج ادلعترف حلوائجه إىل ابب ادلسجد ،االعتراؼ اجلامع الصحي ، (ّ)

 ُِٕٓ :رقم، ابب بياف أنه نستحب دلن رؤم خاليا ابمرأة ،السالـ ،مسلم
صحي  ، ُّٖٓ ، رقم احلدنث:ابب اجلزنة كادلوادعة مع أهل احلرب ،كتاب اجلزنةالبخارم، اجلامع الصحي ،   (ْ)

 ُِٔٗاحلدنث:رقم  ،كتاب الزهد كالرقائق،  مسلم 
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َْرَمننَة   -5 ََ ْسننَوِر  ْننِن  ِِ ًئا  فَنَقنناَ  َقَسننَ  َرُسننوُ  ِ  ))قَنناَ :  عننن اْل َ ننا َبننفنْ َْرَمننَة ِمننْ ََ  َِ َدْقِبفَننًة  َوَ ْ يُنْعنن
َْرَمةُ  ََ  ُنِنَِّ اِْمطَِلْق  َِنا ِإََل َرُسوِ  ِ  (1)ََ  : َُ َمَعُو  فَنَقاَ : اْدُخْ  فَاْدُعنُو ِ   قَناَ  َفَدَعْو ُنُو لَنُو فَاِْمطََلْق

َْرمَ  ََ َل  ُِ َ ا  فَنَقاَ : َخَبْأََن ىَها َلَك قَاَ : فَنَنَنَر ِإلَْفِو  فَنَقاَ : َر ٌْ ِمننْ َرَج ِإلَْفِو َوَعَلْفِو قَنَبا ََ  .(2)((ةُ َف
نا  فَنَأَِنِا النُنِبُّ ))عن َهاِ َر ْ َن َعْبنِد اهُِ   يَنُقنوُ :  -6 ًُ َُ َمَر ن ُْ ََ َرُسنوَ  اهُِ   ....يَنُعنوُدِا  َمِر  : َُ فَنُقْلن

َْ آيَُة ادِل َاثِ  ٍْ  َحَُّت ِمَنَزَل  .(3)((َ ْفَف َدْصَنُع يف َماِ   َ ْفَف َدْقِضل يف َماِ ؟ فَنَلْ  ُيُِْبِِن ِ َشْل
7-  َْ نَطَجَع َعلَنَ  ِ   َدَخَ  َعَلُل َرُسو ُ :))عن َعاِكَشَة قَاَل ُْ ِْ  ُنَعناَث  فَا َوِعْنِدي َهارِيَنتَناِ   ُنَغنِّفَناِ   ِِغنَنا

بَنَ  َعَلْفنِو  اْلِفَراِش َوَحُوَ  َوْهَ ُو  َوَدَخَ  دَ ُو َ ْكٍر  فَاِمْنتَنَ َرا  َوقَاَ : ِمْزَمارَُة الُشنْفطَاِ  ِعْننَد النُنِبِّ  فََأقنْ
ننوَداُ   َرُسننوُ  ِ   َرَهتَننا  وََ نناَ  يَنننْوَِ عفننٍد يَنْلَعننُق ِففننِو السُّ ََ ننا َف َِ ْز ُنُ  َِ ننا َسَفننَ  َس ُِ ننا فَنَل َِ فَنَقنناَ : َدْعُ 

َُ النُننِبُ  َُْه   اِبلننُدَرِ  َواحْلِننَراِ   فَِإُمننا َسننأَْل : ِمَنَعننْ  فََأقَننناَمِِن َورَا َُ ََ  َنْننُننرِيَن فَنُقْلنن َوِإُمننا قَنناَ : َ ْشننَتِ 
: ِمَنَعنْ  قَناَ : َخدِّي عَ  َُ َُ قَناَ : َحْسنُبِك قُنْلن ََ َ ِِن َدْرِفنَدَة َحنَُّت ِإَذا َمِلْلن ِه  َوُىَو يَنُقوُ : ُدوَِمُكْ   َلَ َخدِّ
 . (4)((فَاْذَىِب 

  ا يستَلل من دروس دعوية من احلوارات ادله ورة دعاله:
إف رلموعة من احلوارات ادلذكورة تدؿ على أمهية فقه الواقع يف مواجهة األمور الدعونة فنػرل الداعيػة 

نعاًف القضااي أبساليب شىت يف تلػك احلػوارات. ففػي احلػوار األكؿ عنػدما ذهػب إليػه علػي هنع هللا يضر  األعظم 
يف كىٍجًهػي الهػًذم لىًقيػتي فػىقىػاؿى النهػيبُّ  فػىعىػرىؼى النػهػيبىُّ ))ه، أف عليا جاء ليشػتري فقػاؿ علػي:فعرؼ من كجه

 هذا من انحية كمن انحية أخرل عنػدما خاطػب النػيب((: مىا لىكى  ػزة كجعػل نلومػه، أمػا  ػزة فرػاف 
ػٍل أىنٍػػتيمٍ  : ))أثر الشػرب مػن كجهػه، مث رد  ػزة ردان فقػاؿ زلمرة العينُت من أثر السرر فعرؼ النيب  ًإاله  هى

____________________ 
، كأتخر سلرمة هو كالد ادلسور، كهو ابن نوفل الزهرم،   (ُ) كاف من رؤساء قرنش كمن العارفُت ابلنسب كأنصاب احلـر

إسالمه إىل الفت ، كشهد حنينا كأعني من تلك الةنيمة مع ادلؤلفة، كمات سنة أربع كمخسُت كهو ابن مائة كمخس 
 َّٗ/ّبدكف سنة،  ،مؤسسة الرسالة ،سَت أعالـ النبالء ، س الدنن أبو عبد هللا دمحمانظر الذهيب،  .عشرة سنة

الزكاة ، كتاب صحي  مسلم ، ِٗٗٓ، رقم احلدنث:ابب كيف نقبض العبد كادلتاع ،كتاب اذلبةاجلامع الصحي ،   (ِ)
 َُٖٓاحلدنث:رقم  ،ابب إعناء من سأؿ بفحش كبلظة

 ،الفرائض، كتاب صحي  مسلم ، ُٓٔٓ، رقم احلدنث: ب عيادة ادلةمى عليهاجلامع الصحي ،كتاب ادلرضى،اب (ّ)
 ُُٔٔ ،رقم احلدنث:ابب مَتاث الراللة

،كتاب صحي  مسلم ، َٓٗ، ْٗٗ، رقم احلدنث:ابب احلراب كالدرؽ نـو العيد، كتاب العيدنن  اجلامع الصحي ، (ْ)
 ِٖٗاحلدنث:رقم  ،ابب الرخصة يف اللعب الذم ال معصية فيه ،العيدنن
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ًػلى، فػىػنىرىصى رىسيػوؿي هللًا  عىًبيده ألىيب فػىعىرىؼى رىسيوؿي هللًا  , فمػن حرمػة (1)((عىلىػى عىًقبػىٍيػًه اٍلقىٍهقىػرىلأىنههي قىٍد َثى
الدعوة أف نًتؾ الشخص ادلدعو احلبيب عند هذ  األكضاع حىت نفيػق.إف ادلػدعونن سلتلفػُت يف هػذا احلػوار 

  لف أنضان.ككاف أسلوب سلاطبتهما سلت

   اليت ندعى إليها أك ننهى عنها، لقد شػبه النػيب نرل يف احلوار الثاين تعظيم األمر يف نفس ادلدعو
ألف دخولػه علػى النسػاء لػيس  ؛كاحلمو هو قرنب الػزكجاحلمو ابدلوت، لسد الذرائع إىل الوقوع يف ادلعصية، 

عن هذ  القرابة فما ابؿ اآلخرنن. كما  النيب مستةرب عند الناس، أم أنه قد نتساهلوف فيه، كقد حذر 
  .(ِ) دؿ احلدنث على خنورة اخللوة ابلنساء كالدفاع عن أنفسهن، كعدـ اخللوة بةَت اـر

دؿ احلوار الثالث عن إزالة الشك كعدـ كقوع كساكس الشيناف، حىت ال نبقى أم شك أك ظن قػد 
 ))للذرنعػة ، كدفعػان دلػا نػؤدم إىل التهمػة كذلػك سػدا خبار الصحابة عػن زكجػه,إب نظن به ادلدعو، فقاـ 

ػػػا النهػػػيبُّ  بػيػػػرى فػىقىػػػاؿى ذلىيمى : عىلىػػػى رًٍسػػػًلريمىا، ًإفهىػػػا ًهػػػيى صىػػػًفيهةي بًٍنػػػتي حييىػػػيٌو فػىقىػػػاالى: سيػػػٍبحىافى هللًا، ايى رىسيػػػوؿى هللًا كىكى
مل ننسبهما إىل إهنما نظنػاف بػه سػوءا   قاؿ ابن حجر ر ه هللا تعاىل يف شرح احلوار: "أف النيب ((عىلىٍيًهمىا

دلا تقرر عند  من صدؽ إمياهنما كلرن خشي عليهما أف نوسوس ذلما الشيناف ذلك ألهنما بَت معصومُت 
 .(ّ)فقد نفضى هبما ذلك إىل اذلالؾ فبادر إىل إعالمهما حسما للمادة كتعليما دلن بعدمها"

ػػًذً  )) بقولػػه مػػن حػػق الداعيػػة أف نػػدرأى كنػػدفعى عػػن نفسػػه الػػتهمى كالشػػبه . علمنػػا النػػيب  في ! هى ايى فيػػالى
نىةي   أراد أف ندرأ عن نفسه ما قد ننرأ يف نفػس الرجػل مػن اهتػاـ لػه مبػا لػيس فيػه . فالرسػوؿ  ((زىٍكجىيًت فيالى

: أهنػا زكجتػه، مث حػذر  مػن كيػد الشػيناف  الرة الظػن السػيء فيػه ، فػأخرب  أك أراد أف نعلم الرجل رلرد خنػو 
كنشتد خنري  إذا كاف ظنان يف هللا أك  ،(ْ)كهو من أخنر اآلفات كدسائسه كالظن السيء أكذبي احلدنث ، 

كيف هذا احلدنث بياف ذلذا اخلنر ، قاؿ اإلماـ اجلصاص ر ه هللا: "إذا ظن ابدلسلم سوءان من  يف رسوله 
 .(ٓ) "سوء الظن ابدلسلمُت الذنن ظاهرهم العدالة زلظور مزجور عنه ألف ؛بَت سبب نوجبه فهذا زلـر

____________________ 
ًب القىٍهر. القهقرل: (ُ) انظر:ابن األثَت، كىهيوى اٍلمىشيي ًإىلى خىٍلف ًمٍن بىٍَتً أىٍف نيعيد كٍجهىه ًإىلى ًجهة مىٍشيه. ًقيلى: ًإنههي ًمٍن ابى

 ُِٗ/ْ ،النهانة يف برنب احلدنث كاألثر
ل ابمرأة إال ابب ال خيلوف رج ،كتاب النراحفت  البارم، يف شرح   ،أ د بن علي بن حجر العسقالين ابن حجر، (ِ)

 ، كالنوكم، شرح النوكم على مسلمِِّٓ، رقم احلدنث: ذك زلـر كالدخوؿ على ادلةيبة
 ِٕٗ/ْ، هػُّٕٗدار ادلعرفة ، بَتكت، ،ابن حجر، هدم السارم  (ّ)
أىنػُّهىا:﴿تعاىل قاؿ (ْ)  بػىٍعضنا بػىٍعضيريمٍ  نػىٍةتىبٍ  كىالى  وىىسهسيوا كىالى  ًإمٍثه  الظهنًٌ  بػىٍعضى  ًإفه  الظهنًٌ  ًمنى  كىًثَتنا اٍجتىًنبيوا آمىنيوا الهًذننى  ايى

بُّ  مى  أيىٍكيلى  أىفٍ  أىحىديكيمٍ  أىاًي  ُِ:، اآلنة سورة احلجرات﴾ رىًحيم تػىوهابه  اَّللهى  ًإفه  اَّللهى  كىاتػهقيوا فىرىرًٍهتيميو ي  مىيػٍتنا أىًخيهً  حلٍى
دار  ،ـُْٗٗهػ/ُُْٓالنبعة : النبعة األكىل،  ، :القرآفأحراـ ،  أ د بن علي أبو برر الرازماجلصاص،  (ٓ)

 ِٖٖ/  ٓ، لبناف ،الرتب العلمية بَتكت
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إف الداعيػة ادلخلػص نقػـو مبراعػاة أحػواؿ ادلػدعونن كظػركفهم، كنعػرؼ طبػائعهم، نػرل يف احلػوار الرابػع 
رأل الصػػػػحابة يف صػػػػالة الصػػػػب  فسػػػػأذلم قبػػػػل أف نسػػػػألو  عػػػػن أيب عبيػػػػدة ابػػػػن اجلػػػػراح، مث بشػػػػرهم، أنػػػػه 

هللًا الى اٍلفىٍقرى أىٍخشى عىلىٍيريمٍ  : ))كقاؿكأعناهم،   . ((فػىوى

هللًا ))قػاؿ: التحذنر مػن التنػافس يف الػدنيا كاالنشػةاؿ هبػا؛ ألف النػيب  الرابع أنضان  صلد يف احلوار فػىػوى
ؿ ابػن حجػر ر ػه هللا: "كفيػه قػا ((انٍػيى الػدُّ  مي ٍيري لىػعى  طى ٍبسىػٍف تػي ٍم أى ٍيري لىػى عى ٍخش  ٍن أى رً ل  الى اٍلفىٍقرى أىٍخشى عىلىٍيريٍم ، كى 

"ألف ادلػاؿ مربػوب فيػه فػًتاتح الػنفس لنلبػه، فتمنػع منػه، (1)أف ادلنافسة يف الدنيا قد وػر إىل هػالؾ الػدنن"
 .(2)فتقع العداكة ادلقتضية للمقاتلة، ادلفضية إىل اذلالؾ"

مػػن أسػػاليب الػػدعوة القسػػم للتأكيػػد ك تعظػػيم األمػػر مػػن أهػػم مػػا نسػػتخدمه الداعيػػة يف دعوتػػه كدؿ 
هللًا الى اٍلفىٍقرى أىٍخشى عىلىٍيريمٍ )): احلوار على التأكيد ابلقسم؛ لقوله   . ((فػىوى

إف الداعية نعًتؼ اخلنأ ك السهو إذا كقع منه، كمػن مث نصػل  هػذا السػهو، كذلػك نػؤدم إىل تزكنػد 
ؼ احلػػب كالقرابػػة بػػُت الداعيػػة كادلػػدعو، كنػػًتؾ األثػػر البػػالا يف قلػػب ادلػػدعو، نػػرل يف احلػػوار اخلػػامس اعػػًت ا
 سهو يف توزنع ادلاؿ، مث أعنى سلرمة سهمه، كرضي سلرمة.ال

إف احلػػوار ال نرتمػػل إال ابلسػػؤاؿ كاجلػػواب فرػػاف السػػؤاؿ كاجلػػواب مػػن أسػػاليب الػػدعوة يف حػػوارات 
لسادس سأؿ الصحايب عن ادلَتاث، فنتيجة لسؤاله نزؿ الوحي، كهذا أعظم اإلحساف ففي احلوار ا النيب 

على األمة، كيف احلوار السابع نرل حسن معاشرة الداعية مع األهل كالزكج، كازدايد العالقة الودنػة بينهمػا، 
األزكاج، كحسػػن اخللػػق مػػن أعظػػم الصػػفات الػػيت البػػد أف نتصػػف هبػػا الداعيػػة كالسػػيما مػػع األهػػل كاألكالد ك 

نقوؿ القاضي عيػاض يف شػرح احلػوار: "كفيػه جػواز نظػر النسػاء إىل فعػل الرجػاؿ، مثػل هػذا، ألنػه إفػا نرػر  
ذلنه من النظر إىل الرجاؿ ما نرر  للرجاؿ فيهن من  دنق النظػر لتأمػل ااسػن، كااللتػذاذ بػذلك، كالتمتػع 

 .(3)ـر العشرة مع األزكاج، كمجيع اخللق"من حسن اخللق، كك -عليه السالـ  -به، كفيه ما كاف عليه 
خػػالؿ ق ابلشػػؤكف الًتبونػػة كتركػػز علػػى تربيػػة ادلػػدعو كتثقيفػػه لػػعالػػيت تت إف هنػػاؾ حػػوارات النػػيب 
ادلعامالت اليت تتضمن التعليم كالًتبية كالتثقيف  يفعت احلوارات اخلاصة السؤاؿ كاجلواب كااكرة، كلقد مجي 

ابسػتخداـ كما صلد احلوارات يف البخارم كمسلم ادلتفق عليهػا يف ادلعػامالت بػُت األفػراد لتعلػيمهم كالتوعية.
االهتمػاـ ابدلعػامالت ادلتعلقػة ابجملتمػع ك  أسلوب القىسم كإظهار ادلعجزة، كإنرار ادلنرػر، كالًتبيػب كالًتهيػب

____________________ 
 ّّٔ/ٔ:السابق ادلصدر (ُ)
 ِْٓ/ُُ:السابق ادلصدر (ِ)
دار  ،ِت إاماعيلاالدكتور  لتحقيق،اإكماؿ ادلعلم بفوائد مسلم ،شرح صحي  مسلمعياض بن موسى ،القاضي  (ّ)

 َّٗ/ّ،ق ُُْٗالنبعة األكىل،،الوفاء للنباعة ، مصر
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ا فنرتفػي إىل هػذا احلػد ونبػان مػن كأما هن ،كعالج ادلرضى،كإكراـ الضيف، كإطعاـ النعاـ، كالشؤكف العامة
 اإلطالة.
 :اخلامتة

أسػػاليب البحػػث ادلعركفػػة يف األكسػػاط العلميػػة كفػػق الفوائػػد كالػػدركس الدعونػػة اسػػتيخرجٍت بعػػض 
 كثبت خالؿ البحث:

أف  البد أف نعتٍت به الداعية إىل هللا يف ضوء هدم النيب فف احلوار أهم أسلوب من أساليب الدعوة أ-ُ
مسؤكليته يف اجملتمع. كذلك ك الداعية هو كل مسلم، ندعو إىل اخلَت كننهى عن الشر حسب علمه كمرتبته، 

 يف دعوته. التزاما مبنهج النيب 

أف الداعيػػػة نقػػػـو ّتلػػػب ادلصػػػاٌف كترثَتًهػػػا، كدرًء ادلفاسػػػًد، حسػػػب فهػػػم الداعيػػػة كحرمتػػػه كفقهػػػه، كيف -ِ
 ية.فيد منها الداعتالبحث مواطن كثَتة نس

أف العقيدة مبدأ من مبػادئ الػدنن نليهػا ادلبػادئ األخػرل، كمنهػا العبػادات ّتيمػع أقسػامها، كهػي كلهػا -ّ
منذ النفولة إىل آخر حلظة من  نصف الدنن اهتم هبا النيب من حقوؽ هللا تبارؾ كتعاىل، كأف ادلعامالت 

إلنسػانية حسػن اخللػق كادلعػامالت كما إف هناؾ اآلالؼ من األحادنث يف أسػلوب احلػوار تيعلػم ا  حياته 
احلسنة بُت األفراد كاجملتمعات من الصدؽ، كإنفاء العهد كإعناء حقوؽ اآلخرنن، كإباثة اتػاجُت كإكػراـ 

أف حقوؽ العباد كهػي ادلعػامالت بػُت النػاس ليسػت أقػل ذم الشيبة ادلسلم كما إىل ذلك من حقوؽ العباد،
ليروف اجملتمع رلتمعان إسالميا، عدالن، سليما مػن ا الداعية كادلدعو، أف نعتٍت هبأمهية من العبادات، فال بد 

 الظلم كالعدكاف كالتشرند.
 

   


